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Písemná zpráva zadavatele
dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) sepsaná
v rámci otevřeného podlimitního řízení na stavební práce:

„Oprava komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“
A. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a celková cena sjednaná
ve smlouvě
Identifikační údaje zadavatele:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
IČ: 002 62 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město
zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města Liberec
Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s akcí „Oprava
komunikace Dr. M. Horákové v úseku Melantrichova-Hradební“. Jedná se především o úpravu
komunikací, rekonstrukce dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, světelná křižovatka HorákovéMelantrichova, přeložky dotčených inženýrských sítí. Součástí stavby je i obnova vozovky nad rýhou
po opravě vodovodu v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Hradební a U Potůčku, obnova
vodorovného dopravního značení v tomto úseku a realizace dopravních opatření při realizaci díla i
při provádění oprav inženýrských sítí.
Celková cena veřejné zakázky sjednaná v uzavřené smlouvě činí 14.877.000,- Kč bez DPH.

B. Zvolený druh zadávacího řízení
Otevřené podlimitní řízení.

C. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky
a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele
EUROVIA CS, a. s.
IČ: 45274924
se sídlem: Národní 138/140, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Odůvodnění: V rámci tohoto zadávacího řízení byla jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková
cena. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč EUROVIA CS, a. s. s nabídkovou cenou 14.877.000,- Kč
bez DPH.

D. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena
Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel k veřejné zakázce obdržel nabídku od uchazeče:
Pořadí
Uchazeč
Nabídková cena bez DPH
doručení
ALPINE Bau CZ a. s.
IČ: 02604795
17.211.454, 50
1.
se sídlem: Jirásková 613, Krásno nad Bečvou, 757 01
FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.
IČ: 25317628
19.633.363, 39
2.
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

COLAS, CZ a. s.
IČ: 26177005
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
INTEGRA stavby a. s.
IČ: 25014391
se sídlem: Hrádecká 156, 460 01 Liberec
METROSTAV a. s.
IČ: 00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
VHS s. r. o.
IČ: 40233308
se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
STRABAG a. s.
IČ: 60838744
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
EUROVIA CS, a. s.
IČ: 45274924
se sídlem: Národní 138/140, 110 00 Praha 1

18.376.059, 82
15.699.154
18.556.662, 36
18.795.729, 93
14.965.319, 29
14.877.000

E. Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení
a odůvodnění jejich vyloučení
Z účasti v tomto zadávacím řízení nebyl žádný z uchazečů vyloučen.

F. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou
nabídkovou cenu
Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z důvodu podání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

G. Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení
bez uveřejnění
Pro tuto veřejnou zakázku nebyl použit žádný z uvedených druhů zadávacích řízení.
V Liberci dne 13. 07. 2016
Za zadavatele:

............................................
Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
……………………………..
v z. Mgr. Jan Korytář, v. r.
náměstek primátora
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